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Merk op: De in het boek opgenomen foto’s verwijzen in enkele gevallen naar de personen in de verhalen.
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Eén zorgcentrum, twee dagen en twintig 
organisatieadviseurs. Als dat maar goed gaat. Wie 
20 of 21 juni 2012 bij zorgcentrum Groenelaan 
binnenstapte kon er zomaar één tegen het lijf lopen, 
een serieus ogende professional met een vrolijke 
naamsticker op zijn of haar borst. Een adviseur 
die aandachtig luisterde naar een verhaal van een 
bewoner, medewerker, vrijwilliger of familielid. Wat 
was daar in hemelsnaam aan de hand? Toch geen 
diepgravend onderzoek dat zou leiden tot opnieuw 
bezuinigingen? 

Niets was minder waar. De luistervinken waren 
ervaren adviseurs die vanuit hun opleiding 
Advanced Change Methodologies (ACM) aan het 
opleidingsinstituut Sioo, twee dagen neerstreken in 
Groenelaan. Daar voltooiden ze hun master met een 
zogenoemde ‘meesterproef ’, die ze ten dienste van de 
maatschappij wilden stellen. 

Voorwoord
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Met dat uitgangspunt namen ze eerder dit jaar contact 
op met lid van de Raad van Bestuur Inge Borghuis van 
Osira Amstelring. Ouderenzorg heeft onmiskenbaar 
maatschappelijke relevantie; vergrijzing zal de druk 
op ouderenzorg opvoeren. De vereiste rapportages, 
protocollen, verantwoordingen en enquêtes zullen 
toenemen. Dat gaat om de cijfers en trends. Maar 
hoe zit het met de bewoners, met medewerkers, 
vrijwilligers, ouderen en familie? Hoe beleven zij de 
zorg? 

De twintig adviseurs wilden naar hun verhalen 
luisteren en deze verhalen optekenen om ze in een 
groter gezelschap opnieuw met elkaar te kunnen 
delen. Omdat in deze verhalen de vele betekenissen 
van zorg zichtbaar worden. Konden ze hun oren te 
luister leggen bij Osira Amstelring? Inge Borghuis 
was meteen enthousiast en de keuze viel binnen 
het omvangrijke Osira Amstelring op Groenelaan. 
De bewoners en medewerkers van de Groenelaan 
hadden een moeilijke periode achter de rug. Inge 
Borghuis verwachtte dat het luisteren naar elkaars 

verhalen en een gesprek over deze verhalen een 
hartelijke bijdrage zou kunnen leveren. 

Op 20 en 21 juni 2012 was het zover. Twintig 
adviseurs trokken naar Amstelveen om naar 
verhalen van medewerkers, bewoners, familieleden 
of vrijwilligers te luisteren. En die verhalen waren er. 
Mooie verhalen, lieve verhalen, grappige verhalen, 
ontroerende verhalen. Over herinneringen aan 
vroeger, over leven en werken in Groenelaan, over 
wensen voor de toekomst. Al hadden sommige 
bewoners en medewerkers van tevoren hun twijfels 
over de bedoeling, eenmaal in gesprek ontspon 
het ene verhaal na het andere. Op de vraag van de 
fotograaf of er een foto gemaakt mocht worden van 
het gesprek, merkte een bewoner scherp op: ‘Hoe doe 
je dat eigenlijk, een foto maken van een gesprek?’ ▶
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Donderdag 21 juni 2012 werd de meesterproef 
afgesloten met een drukbezochte manifestatie. 
Daarin werd een beknopte selectie van verhalen 
opnieuw verteld en werden verschillende thema’s uit 
de verhalen verdiept in gesprekken met bewoners, 
familie, zorgverleners en leidinggevenden. Zoals 
over vrijheid, lijden, trots en verlangen van bewoners, 
medewerkers en vrijwilligers en de spanning die 
ervaren wordt tussen zorg en aandacht. De drukke 
middag waarin ernst en humor werden afgewisseld 
eindigde met een borrel die bijdroeg aan een vrolijke 
afsluiting. 

Verhalen gebundeld als geste 
De combinatie van één zorgcentrum, twee dagen met 
twintig adviseurs was geslaagd. De adviseurs waren 
onder de indruk van de verhalen, de rijkdom aan van 
de zorg, de levendigheid en de hartelijke ontvangst 
in Groenelaan. Ze hopen dat de Groenelaners op hun 
beurt hebben genoten van de reuring en dat de in dit 
boekje opgenomen verhalen opnieuw zullen leiden 

tot gesprekken over de betekenissen van zorg en hoe 
die elke dag opnieuw beleefd wordt. De verhalen van 
deze dag zijn met foto’s gebundeld in dit boekje. 

Als geste aan Osira Amstelring en in het bijzonder aan 
Groenelaan, bieden we dit boekje aan als dank voor 
het zo gastvrij openstellen van hun deuren. Het is een 
boekje om door te lezen en misschien nog eens met 
elkaar in gesprek te gaan over de verhalen. Of zomaar 
om door te bladeren om nog eens de sfeer te proeven 
van de twee bijzondere dagen in Groenelaan. ■

Leergroep ACM 
September 2012 
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Dit verhaal gaat over spanning. Over spanning 
tussen motivatie en het werk organiseren. Over 
hoe mensen zorg en aandacht geven. De zorg in 
Groenelaan bestaat voor een deel uit verzorging: 
Algemeen Dagelijkse Levensbehoefte in vaktaal. Het 
gaat om wassen, kleden, eten, verschonen, verplegen 
enzovoort. Die zorg kent beschrijvingen, procedures 
en een levertijd. Die zorg wordt ook geleverd, al moet 
dat met steeds minder medewerkers in tijden van 
bezuinigingen. Dat levert werkdruk op.

De manier waarop mensen met werkdruk omgaan, 
verschilt. Neem je je eigen stress mee naar de 
bewoners, of verberg je dat in je houding? Iemand 
zei tegen me: ‘Rustig blijven, ook al is het hectisch,’ en 
‘als je steeds denkt we hebben het zo druk, vergeet je 
tijd te besteden aan de bewoners.’ Het systeem vraagt 
om op tijd klaar te zijn en de bewoner wil een praatje 
maken. Levert dat geen spanning op? Hoe ga je daar 
mee om? Hoe doe je meer met minder? Hoe doe je 
anders?

Naast zorg gaat het in Groenelaan – en elders – om 
aandacht, om sociaal contact. Daar zijn veel bewoners 
en medewerkers tevreden over, maar sommigen zijn 
ook op zoek naar wat zij nog meer kunnen bijdragen. 
Een bewoonster met een geamputeerd been doet op 
de revalidatieafdeling aan andere patiënten voor hoe 
je met één been toch in je bed kan komen. Ze reikt 
daarmee een helpende hand. Met inzet deelt ze haar 
kundigheid tot haar eigen tevredenheid en die van 
het personeel. Een andere mevrouw zou dolgraag 
nog eens meehelpen koken, omdat ze vroeger vaak 
voor veel mensen kookte.

Medewerkers zeggen dat de tevredenheid van de 
bewoners een bron van motivatie is voor hun werk, 
waarbij het een zoektocht is hoe je met bewoners en 
medewerkers in gesprek blijft over tevredenheid en 
over wat dat is. Bewoners zeggen trots te zijn op de 
inzet en motivatie van medewerkers. Daarbij is het 
wel een risico dat deze grenzeloos wordt en mensen 
zich over de kop werken. ▶

Column Aandacht voor zorg & zorg voor aandacht
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Naast deze bron van motivatie, zijn er ook nog ander 
bronnen waaruit medewerkers putten om hard te 
werken. Bijvoorbeeld schuldgevoel en angst om 
tekort te schieten. Als je het niet redt om de zorg 
te leveren die je als maximaal ziet, of schuldgevoel 
naar collega's als je zelf werkt aan een zorgplan 
terwijl zij een bewoner helpen op het toilet. Ik hoor 
een medewerker zeggen: ‘We schieten tekort in 
persoonlijke aandacht.’ Waar ligt de balans en kun je 
evenwicht creëren tussen zorgverlenen en aandacht 
geven? Is aandacht te plannen?

Ik werd meegevraagd door een verpleegkundige 
om bij een mevrouw haar amputatiewond aan haar 
been te verzorgen. Ik voel bij het binnengaan van 
de kamer van de mevrouw gêne en aarzeling. Niet 
alleen over het aanschouwen van haar wond en haar 
reactie op het recente gemis van haar been, maar nog 
veel meer over het indringende binnendringen in 
iemands persoonlijke levenssfeer. Haar waardigheid 
in alle kwetsbaarheid en naaktheid. De leerling-
verpleegkundige die ook mee is, maakt nog een 

grapje: ‘Ik plak hem even vast, anders valt hij er af. 
Nee..., niet uw been, maar de pleister.’ Ze lachen 
samen.

Zorg en aandacht, aandacht voor zorg. Waar vallen 
ze samen? In het gesprekje bij het aankleden? In 
de momenten waar veel bewoners rusten en dus 
letterlijk en figuurlijk langer stilgestaan kan worden 
bij een meneer die nog wakker is? ■
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In de middag loop ik over afdeling De Waterlelie.  
Graag zou ik ook een aantal familieleden spreken. 
Dat perspectief is tot nu toe in mijn gesprekken nog 
onderbelicht gebleven. Eenmaal op De Waterlelie 
hoor uit ik de kamer van een mevrouw gelach. Ik 
klop op de deur en maak mij bekend. Als ik vertel dat 
ik graag ook enkele familieleden zou spreken en dat 
ik zo brutaal ben om zomaar het gezellige samenzijn 
te onderbreken, word ik van harte uitgenodigd om 
plaats te nemen. 

Mevrouw K. is 97 jaar en zit in een rolstoel. Op 
bezoek zijn een nichtje en twee vriendinnen. Als ik 
nader toelicht wie ik ben en dat ik verhalen opteken 
over hoe de zorg wordt beleefd, vraagt mevrouw K. 
hoe ze mij kan bereiken om een afspraak te maken. 
Haar nichtje en haar vriendinnen schieten me te 
hulp: ‘Nee... tante, meneer is hier vandaag en morgen 
en hij zou nu met u willen praten.’
Ze antwoordt: ‘U komt hier een dag en vraagt mij om 
mijn hart te luchten. Ik ken u niet. U kunt een afspraak 
met mij maken.’ Ik voel me verlegen met de situatie 

en denk: u hebt helemaal gelijk. Als ik zeg: ‘Ik heb 
bewondering voor hoe u mij te woord staat,’ antwoordt 
ze: Dat zegt me niet zo veel, u bent hier maar een dag.’
Opnieuw getroffen denk ik: u hebt helemaal gelijk. ‘U 
raakt mij met uw reactie,’ zeg ik. 
‘Dat spijt mij meneer.’

We raken in gesprek en lachen. Dan vraag ik naar wat 
zij het meest verlangt. Ze antwoordt: ‘Ik bid elke of het 
mijn laatste dag mag zijn.’
Verbaasd zeg ik: ‘U lijkt mij zo vol levenslust en plezier. 
U leest de krant, volgt de politiek.’
Ze kijk mij stilzwijgend aan. Dan zegt ze: ‘Wat heb ik 
hier nou nog? Waar zijn mijn pannen, mijn messen?’
Het nichtje licht toe dat haar tante voordat ze hier 
kwam altijd voor veel mensen kookte. Als ik zeg 
dat dat hier misschien moeilijk is, dat dat misschien 
niet meer kan, zwaait ze met haar handen. ‘Met mijn 
handen is niets mis hoor..., ik kan best aardappels 
schillen of worteltjes schoonmaken.’ ▶

Ik vertel dat mijn moeder in een verpleeghuis is 

Krasse tante
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opgenomen met Alzheimer. Ze drukt me op het hart 
goed voor mijn moeder te zorgen. Als we in haar 
kamer afscheid nemen vraagt ze: ‘Komt u nog eens 
langs?’

In de hal van de Groenelaan neem ik afscheid van het 
nichtje en de vriendinnen. En al blijken deze dames 
geen van drieën familie, ze noemen haar tante. Tante 
heeft geen kinderen en ze weten van het verlangen 
van tante. Daarom komen ze elke week. ■

Vriendin
Bewoner: ‘In Groenelaan is niet altijd veel te doen – 
zoals muziek, maar ik heb er wel een nieuwe beste 
vriendin ontmoet, 97 lentes jong. Dat had ik nooit 
verwacht toen ik hier kwam.’ 

Geen acceptatie
Maatschappelijk werker: ‘Het contact met een 
98-jarige meneer heeft veel indruk op me gemaakt. 
Hij waardeerde onze gesprekken en hij accepteerde 
niet dat ze zouden stoppen. Ik vond het heel goed 
dat hij zo voor zichzelf opkwam. En toen heb ik 
gezegd: “We gaan helemaal niet stoppen met deze 
gesprekken”.’ 

Helder geïnformeerd? 
Cliënt tijdens het invullen van een enquêteformulier 
bij de vraag ‘Bent u goed geïnformeerd?’: ‘Ik vul 
maar goed in, ik weet er niets meer van, ik was nog 
niet helemaal helder.’ 
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Een tafel met klei
Een ACM-adviseur zegt: Later die ochtend loop ik 
langs de kamer van mevrouw W. Als ik op de deur 
klop en vraag of ik even binnen mag komen, vallen 
onmiddellijk de potten en vazen op in de vitrinekast 
bij het voeteneinde van haar bed en ook de grote 
hoeveelheid schilderijen aan de muur van haar 
kamer. ‘Hebt u die gemaakt?’, vraag ik. Ze antwoordt 
bevestigend. ‘Op de gang hangen er nog meer’. ‘Die 
potten, hebt u die ook gemaakt?’ vraag ik wijzend op 
de vitrinekast. ‘Ja, die ook’.
‘U bent kunstenaar?’  
We raken in gesprek en ik vraag waar ze het meest 
naar verlangt. 
‘Zelf bepalen hoe ik mijn geld besteed. Als ik pantoffels 
wil kopen moet er iemand met mij mee, alsof ik dat 
zelf niet kan. Vrijheid is wat ik het meeste mis. En 
kunst maken. Een tafel en klei.’
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Ik help bij het voorbereiden van de avondmaaltijd. De 
ruimte is warm, het werk precies. De medewerkers 
nemen hun taak serieus. Het diner is het hoogtepunt 
van de dag; bewoners kijken er naar uit. Het is iedere 
dag weer spannend wat er op het menu staat en hoe het 
zal smaken. Het eten wordt aangeleverd in gesealde 
schaaltjes. Deze worden volgens een vaststaande 
systematiek opgewarmd in speciale karretjes. Na een 
uurtje opwarmen is het zover en kunnen we het eten 
rondbrengen.

Op de afdeling krijg ik enkele instructies. Eén ervan: 
‘Even uit beeld blijven, want als de bewoners de 
karretjes zien worden ze onrustig.’ Dus zetten we eerst 
alle schalen netjes klaar en voorzien ze van lepels. Pas 
dan lopen we de eetkamer in. De bewoners kijken 
ons al nieuwsgierig aan en ik denk in hun gedachten 
te lezen: wat eten we vandaag?

Wij serveren de borden een voor een uit. Van iedere 
bewoner is bekend wat gewenst is: de een wat meer 
groenten, de ander wat meer jus. Het uitserveren 

van de borden vind ik een spannend moment. Ik 
zie kritische blikken. Een enkeling reageert meteen: 
‘Lekker, bloemkool.’ Of juist: ‘Ik lust helemaal geen 
bloemkool.’

Nadat alle bewoners in de eetkamer hun eten hebben, 
gaan we naar de gang. Nu serveren we de bewoners die 
op hun eigen kamer willen eten. Ook deze bewoners 
krijgen een met zorg opgeschept bord, aangepast aan 
de persoonlijke wensen. Mooi dat dit zo kan, denk ik, 
aandacht voor ieders wens.

Tegelijk ben ik verwonderd: waarom kiest een deel 
van de bewoners er voor om alleen op de kamer te 
eten? Voor mij is het diner niet alleen eten maar ook 
een ontmoetingsplek waar je verhalen met elkaar 
deelt. Net zoals thuis. Bij mij thuis zou het raar zijn 
als iemand op zijn eigen kamer eet…

Het diner
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Van maaltijd naar maaltijd
Facilitair medewerker: ‘Ik bestel maaltijden, schat in 
wat de bewoners willen eten en vervang de kok als 
die er niet is. Bewoners kijken heel erg uit naar een 
maaltijd: ze zitten hier en leven van maaltijd naar 
maaltijd.’  

Keuze om niet te eten
Medewerker: ‘Er zijn bewoners die ervoor kiezen 
om niet te eten op de afdeling. Die krijgen dan dus 
niks. Sommigen weigeren om te eten. Wij kunnen 
mensen niet dwingen om te eten of om medicatie in 
te nemen. En eigenlijk, kan ik het me in sommige 
gevallen ook wel voorstellen.’ 

Dat beetje extra
Voedingsassistent: ‘Veel voldoening zit ook in net 
dat beetje extra doen. Zo heb ik me hard gemaakt 
om wat meer tijd te mogen doen over mijn ronde. Je 
geeft tenslotte ook een stukje zorg.’ 

Uit de buurt 
ACM-adviseur: ‘De mevrouw die ik help om brood 
naar de verschillende afdelingen te brengen is zo blij 
dat ze na een reorganisatie elders weer een baan 
heeft. Terloops merkt ze op hoe erg ze het vindt 
dat ze bijna geen enkele bewoner meer bij naam 
kent. Behalve die meneer die opgenomen is na een 
hersenbloeding, die kent ze al zo lang. Hij liet zijn 
hond altijd bij haar in de buurt uit. Die hond heeft 
hij niet meer, maar als ze even bij hem zit heeft ze 
het gevoel dat hij haar herkent.’
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Wanneer ik ’s ochtends, op de eerste dag van ons 
onderzoek naar buiten loop, de binnentuin in, 
zitten er al twee dames in rolstoelen gemoedelijk 
in de zon. Ik vraag of ik er bij mag komen zitten 
en wat vragen mag stellen voor onze meesterproef.  

Terwijl ik een stoel pak en me tussen beiden in 
positioneer, ben ik zoekende hoe en waar ik kan 
beginnen. Wat vraag je precies? Waar heb je het 
over? Ik voel wat gêne opkomen en aarzel…Er valt 
een stilte die net wat langer is dan prettig. Dragelijk, 
een paar seconden maar, maar toch…

Eén van de twee dames in de rolstoel - scherpzinnig, 
helder, hulpbehoevend maar niet hulpeloos, tijdelijk 
niet mobiel door twee gescheurde achilleshielpezen 
na een ongeval - bijt het spits af, wanneer ze me 
vraagt: ‘En, hoe vind je het hier?’ Waarop ze mijn 
antwoord niet afwacht en vilein zelf vervolgt met: 
‘Erg he?!’. 

Erg hier hè?
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Schuldgevoel
Teamleider: ‘Wat wel speelt is schuldgevoel. Jij zit 
aan een zorgplan te werken terwijl mensen naar de 
wc moeten. Toen er nog 6-persoonskamers waren, 
was de situatie praktischer én was er meer personeel. 
Je redt je zorg nu wel, maar wat kan je verder voor ze 
doen? Je schiet tekort in persoonlijke aandacht.’  

Alles moeten vragen
Bewoner: ‘Ik ben hier sinds januari, mijn flat is weg 
en ik mag niet meer terug na een herseninfarct. Mijn 
familie heeft alles weggedaan. Alles is mij afgepakt! 
Ik moet alles vragen en als ik geluk heb komen ze 
meteen na het belletje, maar als het tegenzit duurt 
het zo een half uur!’ 

Het leven gaat door
Bestuurder: ‘Wat me raakt in de verhalen is dat je op 
een plek bent waar je niet wilt zijn. En dat je moet 
accepteren dat het leven doorgaat terwijl je er zelf al 
klaar mee bent.’ 

Uit verscherpt toezicht
Opleidingscoördinator: ‘Ik ben trots op het feit dat 
we allemaal samen hard hebben gewerkt om uit het 
verscherpt toezicht te komen. Wel zijn er nu veel 
meer regels, waardoor spanning ontstaat tussen 
administratief werk aan de ene kant en zorgdruk 
aan de andere.’ 
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’s Morgens in de huiskamer van de revalidatieafdeling 
vertelt een bewoonster me over het mooie Oranjefeest 
tijdens de eerste voetbalwedstrijd van het Nederlands 
elftal. Er waren oranje hoedjes en lekker eten. De 
vrijwilligers die ik spreek vinden het belangrijk iets te 
kunnen betekenen voor anderen en genieten zelf als 
ze bewoners een paar mooie uren kunnen bezorgen 
tijdens een feest, een bazaar of tijdens een van de 
andere activiteiten.

Wat langer spreek ik met een 87-jarige vrijwilligster: 
40 jaar geleden begon zij met het opzetten van 
kerkdiensten. Ze vertelt dat vrijwilligers het 
belangrijk vinden er bij te horen en dat doen ze hier 
nu goed. Enige tijd geleden was er sprake van dat 
alle vrijwilligers ouder dan 80 moesten stoppen. Er 
is toen actie gevoerd door bewoners, vrijwilligers en 
medewerkers, er werden pamfletten opgehangen en 
mevrouw heeft een gesprek gevoerd met de directie. 
Besloten is dat ook vrijwillige 80-plussers mogen 
blijven werken. ‘We hebben gewonnen’ zegt een 
vrijwilligster met trots in haar ogen.

De 87-jarige vrijwilligster

Doorgaan
Vrijwilliger: ‘Ik help op vaste 
dagen en ga met de patiënten 
naar het ziekenhuis. Ik ben 
begonnen na het overlijden

van mijn vrouw, die hier 
vrijwilliger was. Ik wilde
haar werk graag voortzetten.’
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Elke dag is bijzonder
Vrijwilliger: ‘Elke dag hier is bijzonder, maar je moet 
voorkomen dat je de mensen te aardig gaat vinden – 
er overlijden veel mensen.’ 

Mensen versus systeem
Lid cliëntenraad: ‘De mensen werken hier hard en 
doen hun best, maar het systeem werkt niet altijd 
mee.‘

Helpen vertellen
Vrijwilliger: ‘Ik was het zat om thuis te zitten en help 
nu een middag in de week in Groenelaan. Eerst help 
ik een gehandicapte man met eten en daarna een 
halfverlamde man met vertellen en wandelen.’ 
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In de avond loop ik mee met de eetwagen. Ik mag 
het “uitscheppen” verzorgen, onder de precieze 
instructies en supervisie van een voedingsdeskundige. 
Bloemkool met gehakt en aardappelpuree of mihoen 
met kip in shanghaisaus en een gebakken eitje: ‘Ietsje 
meer, een kuiltje jus doe je zo!’ En:‘Een beetje zuinig 
zijn met bloemkool uitscheppen, want anders hebben 
we niet genoeg voor de andere afdeling.’

Het tempo is hoog, of ik ben langzaam. ‘Wilt u 
mijn gehaktbal snijden?’, vraagt een bewoner. Als 
ik aanstalten maak om te snijden, hoor ik achter 
me: ‘Dat doen wij niet, dat doet de verpleging.’ De 
verpleegkundige staat al klaar. Voor de laatste 
huiskamer hebben we nog maar één gehaktbal. Er 
wordt wat onderhandeld. De voedingsdeskundige 
weet precies wie wat lekker vindt en hoeveel de 
bewoners ongeveer willen hebben. Uiteindelijk 
komen we eruit. De verpleegkundige geeft aan dat ze 
nog wat mensen op hun slaapkamer gaat helpen met 
eten. 

Even later vraagt een meneer: ‘Wilt u mijn gehaktbal 
snijden?’ ‘Natuurlijk’, zeg ik en begin te snijden. 

In dezelfde huiskamer tref ik een mevrouw die ik al 
eerder in de hal sprak. Een vrouw met een levendige, 
krachtige blik in haar ogen die enthousiast reageert 
als ik een praatje maak. Ze blijkt met haar echtgenoot 
aan tafel te zitten en ze genieten samen duidelijk van 
de kip shanghai. Ik hurk even naast ze en nodig ze 
uit voor de manifestatie de volgende dag. Denk dat 
ze het wel leuk zullen vinden. Meneer legt zijn hand 
op de mijne, die nog verstopt zit in de isolerende 
handschoen, ter bescherming tegen de hitte van de 
kar en de borden. ‘Dat lijkt me heel leuk’, zegt hij 
met een warme stem. Ik denk: wat mooi dat deze 
bewoners het hier samen zo naar hun zin hebben.

Als de zaal voor de manifestatie langzaam volloopt, 
zie ik de meneer die ik gisteren samen met zijn vrouw 
sprak, langzaam lopen met zijn stok.
‘Waar is uw vrouw?’, vraag ik. 
‘Ik kan haar niet vinden.’ ▶

Flink aanpoten
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Ik help mee zoeken en een activiteitenbegeleidster 
weet te vertellen dat mevrouw boven op hun “vaste 
plekje” op hem wacht. Ze wil niet zonder meneer naar 
beneden, omdat ze bang is dat ze elkaar mislopen. 
Meneer schuifelt langzaam met zijn stok terug naar 
de lift om haar op te halen. Even later zie ik ze samen 
in de zaal zitten. 

Om een uur of zes loopt de zaal weer leeg. De 
manifestatie is voorbij, de borrel gedronken. In de 
hal zit mevrouw in haar rolstoel op de lift te wachten. 
Als we in de lift zijn vraag ik: ‘Waar is uw man?’
Ze reageert niet direct. 
‘Ik vond het zo mooi om u gisteravond samen te zien 
bij het eten. Zo wil ik ook wel oud worden,’ zeg ik. 
‘Het afscheid is altijd het moeilijkst’, zegt ze. 
Het blijft even stil. Dan dring het tot mij door. Hij 
woont hier niet. ‘Wat naar...’ zeg ik. De lift is op de  
verdieping van bestemming aangekomen. 
‘Tot ziens mevrouw.’ Langzaam zie ik haar achteruit 
de lift uit rollen, haar been rechtuit naar voren. De lift 
is leeg, ik schiet vol. ■

Graag 
een eitje… Wel een mooie        
 ochtend. Waar is dit voor?           

Is wel anders…Mijn man 
heet ook Henk. 

Dansen in 
fragmenten

Mevrouw wil graag dansen… 
Nee, ze danste met haar man. 
Aan de dijk… Ze vindt het wel 

een leuk tafelkleedje… 
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Bezig blijven
Familielid: ‘Ik woon in Amstelveen. Dat is fijn omdat 
ik dan dagelijks op de fiets kan komen. Dan haal ik 
mijn man van zijn kamer, zodat hij wat doet. We 
lopen een stukje, of we doen mee met activiteiten.’
Haar man valt haar bij: ‘Ja, je moet altijd bezig zijn, 
dat is leuk.’
Dan zegt zij: ‘De eerste maanden waren 
verschrikkelijk. Ik moest wennen. Hij moest wennen. 
Eigenlijk wilde ik het niet. Maar nu durf ik hem niet 
meer mee naar huis te nemen. Ik ben bang dat hij 
dan iets herkent en dat hij dan niet meer terug wil.’ 

Maatjes
Medewerker: ‘Het is niet professioneel om een traan 
te laten waar een patiënt bij is. Je moet er namelijk 
ook voor de ander zijn. Je moet het wel bij je team 
kwijt kunnen. Dat zijn eigenlijk je maatjes.’ 

Thuisfront
ACM-adviseur: ‘Bij het speciale aardbeienontbijt 
tref ik een goedlachse man van 93. Vroeger was hij 
banketbakker en later gascontroleur bij de gemeente. 
Onze verhalen ontmoeten elkaar bij de brandweer, 
ook zijn kleinzoon is brandweerman! En, we hebben 
bij hetzelfde infanterieregiment gediend. Lang staan 
we stil bij de mobilisatie in 1939 en de meidagen van 
1940. Ik realiseer me dat deze generatie veteranen 
langzaam maar zeker verdwijnt. 
Hij geniet van het leven, ook hier. Vol vuur vertelt 
hij over zijn kinderen en kleinkinderen. Elke avond 
bellen zijn zonen – in een strak schema.  De een 
woont in Zuid-Afrika en de ander in Frankrijk. ‘Het 
contact met het thuisfront is belangrijk’, zegt hij, 
‘anders wordt je wereld wel erg klein.’
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Een medewerker vertelt over de tijd voor, tijdens 
en na het verscherpt toezicht: ‘Het is mogelijk om in 
korte tijd een enorme vooruitgang te boeken met kleine 
gebaren.’ 

Hij demonstreert hoe je een bord eten op een 
aandachtige manier en op een nonchalante manier 
kunt aanreiken.

‘Je zet het bord neer zonder er speciaal op te letten hoe 
je het doet en aan wie je het geeft, gericht op snelheid. 
Of je kijkt de bewoner aan, buigt rustig naar voren en 
zegt: Alstublieft, eet smakelijk. Dat gaat net zo snel. 
Die aandachtige manier raak je kwijt als je gestresst 
bent van de veranderingen. Van een reorganisatie, van 
al dan niet overtallig zijn. Op zo’n moment ervaar je 
meer werkdruk. Meer collega’s lopen weg, omdat ze er 
niet meer tegen kunnen. Bij de meeste medewerkers in 
de zorg zit aandacht geven in de genen. Ook al is het 
soms even weg, het komt altijd weer terug. Beter...‘ 

Het zit hem in kleine dingen

Tijd

Vrijwilliger: ‘Ik heb hier wat 
niemand heeft: tijd.’ 
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Warm welkom
Bewoner: ‘Het ontroerde me dat er bij binnenkomst 
in Groenelaan een schoolbord stond met “welkom 
mevrouw … ” met een hartje erbij getekend. Dat was 
hartverwarmend.’ 

Trots
Medewerker: ‘Als ik zie hoe patiënten binnenkomen 
en hoe ze weer weggaan, ben ik heel trots op mijn 
werk.’  

Weten wat we doen
Medewerker: ‘Wat me stoort is de scheefgroei in 
salarissen: mensen aan de top in vergelijking met de 
mensen die de zorg verlenen. Dat is exorbitant. Ook 
zou het fijn zijn als de buitenwereld wat beter wist 
wat wij doen.’ 

Ode aan mijn moeder
Medewerker: ‘Werken in de zorg is een ode aan mijn 
moeder.’

Scherp zijn
Stagiair: ‘Omgang met cliënten vergt een zekere 
houding. We besteden onderling veel tijd om elkaar 
daarop scherp te houden’.

Persoonlijke touch
Stagiair: ‘Ik vind het mooi om te zien dat patiënten 
elkaar helpen en samen optrekken. Daar worden ze 
beter van. En, het zit in de kleine dingen, bijvoorbeeld 
iemand die in de war is en dan zegt: “Hé, jij bent 
toch …?”’
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Voldaan zitten de bewoners van de afdeling Duinroos 
aan de ontbijttafel. Het feestelijke zomerontbijt met 
croissants, aardbeien en andere lekkernijen is achter 
de kiezen. Langzaam komen de verhalen los. Het 
gaat over het leven in Groenelaan. Over de fanfare 
van Bovenkerk. Over kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. Mijn ongemakkelijke gevoel 
van het begin van de ochtend is als sneeuw voor de 
zon verdwenen. 

Dan raak ik in gesprek met een 97-jarige mevrouw 
van wie het gehoor en het zicht sterk achteruit zijn 
gegaan. Ze legt haar hand op mijn arm en fluistert in 
mijn oor: ‘Ga je mee naar de gymnastiek?’ Zoiets kun je 
niet weigeren en dat wil ik ook niet. Verwachtingsvol 
schuifelen we met mevrouw en haar beste vriendin 
richting de gymnastiekzaal.

De gymnastiekzaal blijkt een indrukwekkende 
ruimte met Spartaanse mogelijkheden. Een dame in 
een rolstoel gaat ons voor: ‘We hebben twee jongens 
meegenomen, die willen effe komen kijken’, zegt ze 

met een mooie Amsterdamse tongval. 
‘Kijken, dat doen we hier niet!’, roept de fysiotherapeut, 
‘binnenkomen is meedoen.’ En zo nemen we plaats in 
de arena. Een sportpaleis waar langzaam maar zeker 
de andere twaalf spelers het veld betreden en de kring 
compleet wordt gemaakt.

Bert van Marwijk kan een voorbeeld nemen aan 
deze fysiotherapeut. Niemand wordt uitgesloten en 
iedereen wordt gemotiveerd: ‘Beweeg je benen, als je 
ze hebt!’ En: ‘Niet te veel naar voren leunen, anders 
donder je uit je stoel.’

Na een warming-up waarbij Olga Commandeur 
zou verbleken, is het opwerken naar het hoogtepunt 
van het sportmoment….het wereldkampioenschap 
“Kegel omgooien met de bal”.  Je voelt de sfeer in de 
arena veranderen en de spanning stijgen. De spelers 
houden elkaar scherp: ‘Zit niet te slapen, buurman!’, 
roept één van de strijders. De blik in de ogen 
verandert, de spelers krijgen om beurten de bal en de 
strijd barst los. ▶ 

Meedoen is winnen



-49-



-50-

Eén voor één vallen de kegels en ik merk aan mijn 
partner in crime en aan mijzelf dat de competitie 
toeneemt en dat het fanatieker wordt. ‘Elke week 
gaat het er hard aan toe’, zegt de fysiotherapeut, ‘alle 
kegels moeten om.’ Bij elke kegel die omvalt, stijgt er 
groot gejuich en applaus op, als in een stadion. Zelfs 
de oudste deelneemster uit de Duinroos doet fanatiek 
mee. Ze is pas 97 jaar oud, bijna blind en slechthorend, 
maar ze pakt de bal vast. Ze concentreert zich, gooit 
en hup daar gaat de bal.…Als ze de kegels hoort 
vallen verschijnt een grote glimlach op haar gezicht. 
En ik? Ik denk bij mezelf: dit is een moment van 
Olympisch goud! ■

Met het goede been in bed 
gestapt
Bewoner revalidatieafdeling: ‘Over de Groenelaan 
ben ik heel tevreden. Ja, ze pushen me hier wel hoor 
om alles zelf te doen. Ze zijn ook best streng, maar 
daardoor gaat het nu juist goed met me. Ik heb 
geleerd om met één been vanuit de rolstoel in bed te 
komen zonder hulp. Een andere bewoner heeft ook 
één been – ze vroegen laatst of ik hem voor wilde 
doen hoe ik dat doe. Natuurlijk wil ik dat.’

Afstapje voor gevorderden
Bewoner: ‘Bep, die met dat lange been, is bijna de 
tuin ingekieperd.’ 

Positieve energie
Fysiotherapeut: ‘Bij mijn vorige werk was er veel 
gemopper en ontevredenheid. Natuurlijk kloppen 
ook hier wel een aantal dingen niet, maar het lijkt 
minder belangrijk. Het wordt niet allemaal op de 
grote hoop gegooid en steeds maar weer herhaald.’ 
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De twee dagen dat wij te gast waren op locatie 
Groenelaan waren er twee om niet te vergeten. 
De meesten van ons kwamen voor het eerst in een 
woonzorgcentrum voor ouderen. Van te voren 
hadden we vragen opgesteld om wat houvast te 
hebben tijdens de gesprekken. Vragen als: Waar bent 
u trots op in de zorg? Wat betekent dit werk voor 
u? Wat betekent het voor u, om de zorg voor een 
familielid toe te vertrouwen aan medewerkers van 
Groenelaan, of wat betekent het om afhankelijk te zijn 
van zorg? Het bleek onnodig. Waar we luisterden, 
kwamen de verhalen vanzelf. Het was moeilijker om 
met medewerkers tijdens hun dienst in gesprek te 
komen over wezenlijke zaken. Meestal was het nodig 
om even rustig apart te zitten. Helaas was daarvoor 
weinig tijd.

Veel van wat we gezien en gehoord hebben is 
opgenomen in de verhalen in dit boekje. Het zijn 
kleine verhaaltjes met veel betekenis. Verhalen 
die hopelijk uitnodigen om met elkaar in gesprek 
te gaan. Verhalen die kunnen bijdragen in de 

bewustwording van het weinige dat nodig is om veel 
te betekenen. En ook hoe moeilijk dat is. Werken in 
de zorg betekent vaak laveren met tijd. Onder druk 
van beperkte tijd professioneel zorg verlenen en 
tijd nemen om aandacht te geven. Het samenvallen 
van professioneel zorgen en aandacht hebben voor 
bewoners in een kwetsbare fase van hun leven is wat 
medewerkers in de zorg drijft. Van medewerkers 
wordt veel verwacht. De wijze hoe medewerkers met 
deze spanning omgaan heeft indruk op ons gemaakt. 
Dat een groot aantal medewerkers die we spraken 
meer zou willen doen, heeft ons geraakt.

Allen die het mogelijk hebben gemaakt dat wij deze 
dagen aandacht aan zorg konden geven, willen we 
hartelijk bedanken: Inge Borghuis, Raad van Bestuur 
van Osira Amstelring, alle medewerkers van de 
Groenelaan, de bewoners, hun familieleden en de 
vrijwilligers.

Leergroep ACM

Nawoord
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